
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 20/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  20/18.10.2012 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
    Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  δεν 
παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 
ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Ευαγγελινός Δημήτριος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Λιόντας Γεώργιος
2 Πύρρος Ιωάννης
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης και ο Πρόεδρος της 
Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Άγγελος Ζιούπος.

Αριθμός θέματος: 22ο Λήψη απόφασης για χωροθέτηση μνημείου στα πλαίσια του 
εορτασμού  100  χρόνων  από  την  απελευθέρωση  της 
Μακεδονίας-Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης : 437

ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞΜ-Ε3Ψ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 22ο 

θέμα,  ανέφερε:  “Έχουμε  μία  πρόταση  από  την  αρχιτέκτονα  κυρία  Λιαμάδη  Άννα να 
αξιοποιηθεί η στήλη που υπάρχει μέσα στο Πάρκο του Γυμνασίου, και ένα του τμήμα να γίνει 
ψηφιδωτό και κάπως να χαραχθεί το υπόλοιπο, όπωε βλέπετε και στο σχέδιο που σας έχει 
μοιραστεί. 

Θυμάστε ότι παλιά είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για να κάνουμε το Μνημείο των 
Ποντίων εκεί, αλλά τελικά μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν ναυάγησε η σκέψη αυτή. 

Σήμερα  έχουμε  μία  πρόταση  αξιοποίησης  πλέον  του  τσιμεντένιου  όγκου  όπως 
βρίσκεται εκεί πέρα και όχι μόνον αυτό αλλά θα γίνει και δωρεά από την  κ. Ευθυμιάδου 
Μαρία όλη η δαπάνη που απαιτείται ώστε αυτός ο χώρος  να ομορφύνει.

 Θα  μου  επιτρέψετε  τουλάχιστον  να  διαβάσω το  έγγραφο  που  απευθύνει  προς  το 
Δήμαρχο η ανωτέρω κυρία, προς αναγνώριση τουλάχιστον των ευσήμων προς την οικογένεια:

«Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε με μεγάλη ικανοποίηση δέχθηκα την πρόταση της κυρίας Άννας  
Λιαμάδη  προκειμένου  η  οικογένειά  μας  να  χρηματοδοτήσει  ένα  έργο  τέχνης  στην  πόλη  του  
Πολυγύρου,  γενέτειρα  του  πατέρα  μας,  αείμνηστου  Βασιλείου  Χρηστίδη  που  υπήρξε  
πρωτοποριακός  επιστήμονας,  ακαδημαϊκός  δάσκαλος  στη  Γεωπονική  Σχολή  του  ΑΠΘ  και  
ιδρυτής του Ινστιτούτου βάμβακος. Το μνημείο αυτό θα αποτελέσει τον ύψιστο φόρο τιμής για  
εκείνον. Ελπίζω στην καλή συνεργασία σας για ένα καλό σχετικά αποτέλεσμα». 

Δεν  νομίζω κανείς  να  έχει  αντίρρηση.  Και  κάποια  στιγμή όταν  πλέον θα  είναι  πιο 

συγκεκριμένο το έργο θα σας καλέσουμε εδώ πέρα για να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση,  και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Συμφωνεί με τη χωροθέτηση μνημείου στη στήλη που υπάρχει μέσα στο Πάρκο 

του  Γυμνασίου,  στα  πλαίσια  του  εορτασμού  100  χρόνων  από  την  απελευθέρωση  της 

Μακεδονίας-Χαλκιδικής, τα έξοδα του οποίουθα αναλάβει η κ. Ευθυμιάδου Μαρία και 

την φιλοτέχνησή του η αρχιτέκτονας κ. Λαμιάδη Άννα.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 437/2012

  Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 25-10-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞΜ-Ε3Ψ


